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FATO RELEVANTE
COVID-19 – MEDIDAS ADOTADAS PELA COMPANHIA
DURATEX S.A. (“Duratex” ou “Companhia”), nos termos da Lei nº 6.404/76 e da Instrução
da CVM nº 358/02, e alterações, vem informar seus acionistas e mercado em geral, em
continuidade aos comunicados publicados em 16/03/2020 e 03/04/2020, as medidas que
estão sendo adotadas pela Companhia no combate e prevenção ao COVID-19.
Conforme comunicado anteriormente, a Duratex vem adotando diversas medidas para
garantir a segurança e saúde de seus colaboradores e demais, com o objetivo de minimizar o
impacto em suas comunidades e colaborar com a prevenção da pandemia. Ainda, a
Companhia, por meio de seu Comitê de Crise, tem buscado otimizar suas operações e a
utilização de recursos em suas 19 fábricas. A atividade dos mercados em que atua e seus
níveis de estoque e produção são fatores analisados diariamente para minimizar o impacto
da crise neste cenário atual de incertezas, mantendo plenamente o atendimento da demanda
de seus clientes.
Em consideração a estes fatores, a Duratex optou por suspender temporariamente as
operações de todas as unidades de painéis de Madeira, mantendo em atividade apenas a
expedição de produtos e o controle de estoques. Para evitar futuras paralisações, a
Companhia antecipou o cronograma de manutenção anual para o período. As operações
florestais seguem ativas com contingente reduzido.
Na Divisão Deca foram suspensas temporariamente as operações da unidade de louças
localizada em Queimados (RJ) e da unidade de chuveiros elétricos localizada em Aracaju
(SE), conforme já comunicado em 03/04/2020. As demais unidades, incluindo as de
Revestimentos Cerâmicos, seguem operando com capacidade reduzida, de forma a atender
as medidas necessárias para manter a saúde de seus colaboradores e as determinações do
Governo Federal e Estadual nas regiões onde estão localizadas.
A Duratex reforça seu compromisso de garantir a segurança de seus colaboradores, bem
como zelar pela sua saúde financeira a fim de estar preparada para desafios futuros.
Enfatizamos que possuímos planos detalhados que permitem a retomada das operações em
curtíssimo prazo em qualquer uma de nossas unidades para reagir tempestivamente no
momento de retomada da demanda.
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